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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน

Key Statistics
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดคาสถิติเบื้องตนของหลักทรัพย (Security) หมวดธุรกิจ (Sector) กลุม
อุตสาหกรรม (Industry) และคาตลาดรวม (Market) เพื่อใหนักลงทุนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยใน
ปจจุบันคาสถิติที่ตลาดหลักทรัพยฯ เผยแพรผานระบบขอมูลหลักทรัพยมีรวมทั้งหมด 11 ตัวไดแก














อัตราสวนราคาปดตอกําไรตอหุน (Price-Earning Ratio: P/E)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price-Book Value: P/BV)
มูลคาหุนทางบัญชี (Book Value Per Share: BVPS)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Price-Net Asset Value: P/NAV)
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV)
อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization)
อัตราหมุนเวียนการซื้อขายหลักทรัพย (Turnover Ratio)
ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI/Return on investment: ROI)
คาเบตา (Beta)
อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio)
มูลคากิจการ (Enterprise Value: EV)
มูลคากิจการ ตอ กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อม และคาจัดจําหนาย (EV / EBITDA)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดเงื่อนไขในการคํานวณคาสถิติหลักๆ ดังนี้
1. ในการคํานวณคาสถิติของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม ทางตลาดหลักทรัพยฯ จะเลือกใชวิธีการ
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average) ตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization)
2. คาสถิติของตลาดหลักทรัพยฯ จะถูกคํานวณบนพื้นฐานของผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา โดยจะอิงจากตัว
เลขที่ประกาศในงบการเงินลาสุด
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
1. Price-Earning Ratio: P/E
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ







สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอหุนสามัญ (EPS)
ที่บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
้ คืน)
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X (จํานวนหุน
้ สาม ัญ - จํานวนหุน
้ ซือ
กําไรงวด 12 เดือนล่าสุด



สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป

้
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X [(จํานวนหุน
้ สาม ัญ + จํานวนหุน
้ บุรม
ิ สิทธิ) – จํานวนหุน
้ ซือ
คืน]
กําไรงวด 12 เดือนล่าสุด
หมายเหตุ



ในการคํานวณคา P/E ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “กําไรสุทธิตอหุนสามัญ” แตจะ
เลือกใช “กําไรสุทธิที่บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนลาสุด” มาคํานวณแทน

การคํานวณค่า P/E ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และ
กลุม
่ /หมวดอุตสาหกรรม
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ตลท. จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่มีกําไรงวด 12 เดือนลาสุดมากกวา 0 เทานั้นมาใชใน
การ
คํานวณคา P/E ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม




สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
ตลท. จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนี และรวมผลการดําเนินงานงวด
12 เดือนลาสุดของทุกหลักทรัพยมาใชในการคานวนคา P/E ของหมวดธุรกิจ กลุม
อุตสาหกรรม และตลาดรวม
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่
คาสถิติเดิม ทั้งนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่
ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด”
สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2552 เปนตนไป
ตลท. ยกเลิกการคํานวณคา P/E โดยจะแสดงคาเปน N.A. และไมนํามารวมคํานวณ P/E
ทั้งในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
2. Price/Book Value Ratio: P/BV
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ







สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ
1หุนตามงบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซึ่งแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนกี่
เทาของ มูลคาทางบัญชี
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
้ คืน)
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X (จํานวนหุน
้ สาม ัญ - จํานวนหุน
้ ซือ
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท



สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป

้
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X [(จํานวนหุน
้ สาม ัญ + จํานวนหุน
้ บุรม
ิ สิทธิ) – จํานวนหุน
้ ซือ
คืน]
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท (รวมมูลค่าหุน
้ ทีถ
่ อ
ื โดยบริษท
ั ย่อย)

หมายเหตุ

การคํานวณค่า P/BV ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100, SETHD และ
กลุม
่ /หมวดอุตสาหกรรม
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ตลท. จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่มีคาสวนของผูถือหุนของบริษัท (รวมมูลคาหุนที่ถือ
โดยบริษัทยอย) ที่มีคามากกวา 0 เทานั้นมาใชในการคานวนคา P/BV ของหมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม


สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
ตลท. จะเลือกเฉพาะหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณดัชนี และรวมสวนของผูถือหุนรวม
หุนที่ถือโดยบริษัทยอยของของทุกหลักทรัพย มาใชในการคานวนคา P/BV ของหมวด
ธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวม
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่
คาสถิติเดิม ทั้งนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่
ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด”



สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2552 เปนตนไป
ตลท. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย
โดยนํามารวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม
และหมวดอุตสาหกรรม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
3. Book Value Per Share: BVPS
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ







สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

มูลคาของบริษัทผูออกหุนสามัญ 1 หุนตามงบการเงินลาสุด ซึ่งเสมือนการรายงานมูลคา
ของกิจการในทางบัญชีจากการประเมินสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value) ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง (specific point in time) ที่สามารถจายคืนใหกับผูถือหุนสามัญไดในกรณีเลิก
กิจการ และเปนการประมาณการมูลคาหุนอยางหนึ่ง
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ ยกเวน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สาม ัญของบริษ ัท
จํานวนหุน
้ สาม ัญ



สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สาม ัญของบริษ ัท (รวมมูลค่าหุน
้ ทีถ
่ อ
ื โดยบริษ ัทย่อย)
้ คืน
(จํานวนหุน
้ สาม ัญ + จํานวนหุน
้ บุรม
ิ สิทธิ) – จํานวนหุน
้ ซือ

หมายเหตุ

สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2552 เปนตนไป
ตลท. คํานวณคา NAV และรายงานแทนคา BVPS สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดยไม
นํามาคํานวณคา BVPS ทั้งในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
4. Price/Net Asset Value: P/NAV
ความหมาย
ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ
สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

หมายเหตุ

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาปดของ หลักทรัพยที่จัดอยูใน Property Fund ตอ
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยที่รายงานผานงบการเงิน ณ สิ้นงวด
 หลักทรัพย (เฉพาะหลักทรัพยที่จัดอยูใน Property Fund และกองทุนรวม (Unit
Trusts))
 หมวดธุรกิจ
 กลุมอุตสาหกรรม
 ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
 สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป


้ ํานวณ Index)
(ราคาปิ ดของหุน
้ X จํานวนหน่วยทีใ่ ชค
สินทร ัพย์สุทธิ
สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2552 เปนตนไป
ตลท. จะคํานวณคา P/NAV และรายงานแทนคา P/BV สําหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย โดย
นํามารวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม
 สําหรับกองทุนรวม (Unit Trusts) ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ตลท. จะคํานวณคา P/NAV สําหรับกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณคา P/BV ทั้งในสวน
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
5. Net Asset Value: NAV
ความหมาย
ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ
สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

หมายเหตุ








มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (ที่รายงานผานงบการเงิน)
หลักทรัพย (หุนสามัญเฉพาะที่จัดอยูใน Property Fund และกองทุนรวม)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
สินทร ัพย์สุทธิ
้ งวดงบฯ)
(ทุนทีไ่ ด้ร ับจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน / ราคาพาร์ ณ ว ันสิน

 คํานวณตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
ตลท. จะคํานวณคา NAV ในสวนหลักทรัพย Property Fund และกองทุนรวม
โดยไมคํานวณคา NAV ทั้งในสวนภาพรวมตลาดหลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรม และหมวด
อุตสาหกรรม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
6. Dividend Yield: DIY
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ







สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

อัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอหุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญเพื่อดู
ผลตอบแทนวาหากลงทุนซื้อหุน ณ ระดับราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผล
คิดเปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
มูลค่าเงินปันผลรวมทีป
่ ระกาศจ่ายล่าสุด 12 เดือน
้ คืน)
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X (จํานวนหุน
้ สาม ัญ – จํานวนหุน
้ ซือ



สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป
มูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําปี (ล่าสุด)
้ คืน)
ราคาปิ ดของหุน
้ สาม ัญ X (จํานวนหุน
้ สาม ัญ - จํานวนหุน
้ ซือ

หมายเหตุ



ในการคํานวณคา Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “เงินปนผลจายตอหุน
สามัญ” แตจะเลือกใช “มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป (ลาสุด)”
มาคํานวณแทน



ในการคํานวณคา Dividend Yield ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใชการจายหุนปนผล (Stock
Dividend) ในการคํานวณ

การคํานวณค่า Dividend Yield ของตลาดรวม (SET, mai), SET50, SET100,
SETHD และกลุม
่ /หมวดอุตสาหกรรม
 สําหรับขอมูลในอดีตถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ตลท. จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัว (ไมวาบริษัทนั้นจะมี
การจายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield ของตลาดรวม กลุม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ


สําหรับขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
ตลท. จะรวมคาเงินปนผลจากหลักทรัพยประเภทหุนสามัญทุกตัวที่อยูในการคํานวณดัชนี
(ไมวาบริษัทนั้นจะมีการจายเงินปนผลหรือไมก็ตาม) ในการคํานวณคา Dividend Yield
ของตลาดรวม กลุมอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
หมายเหตุ ตลท.ไดมีการประกาศปรับปรุงวิธีการคํานวณคาสถิติภาพรวมตลาดใหม โดยมี
ผลตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 และไดจัดทําคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการ
คํานวณแบบใหม ยอนหลัง 5 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 2546 ถึง 30 เมษายน 2551) แทนที่
คาสถิติเดิม ทั้งนี้สามารถดูคาสถิติภาพรวมตลาดที่ใชหลักการคํานวณแบบเดิม ไดที่
ฟงกชั่น “เมนูชวยเหลือ > ดาวนโหลด”



สําหรับ Dividend Yield ของ SETHD ขอมูลตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เปนตน
ไป
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพื่อใชในการคํานวณคา Dividend Yield
ของ SETHD
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
7. Market Capitalization
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ท ี่
ถูกคํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

มูลคาตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งเปนคาที่คํานวณจากการนํา
ราคาปดของหลักทรัพยจดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียนปจจุบัน (Listed
Shares)
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ, หุนบุริมสิทธิ, Warrant, หนวยลงทุน)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
ราคาปิ ดของหุน
้ X ปริมาณหุน
้ จดทะเบียนก ับตลาดหล ักทร ัพย์

การคํานวณค่า Market Capitalization ของตลาดรวม (SET, mai)
ตลท. จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ, หุนบุริมสิทธิและ Warrant มาใชในการคํานวณ
การคํานวณค่า Market Capitalization ของ SET50, SET100, SETHD และกลุม
่ /
หมวดอุตสาหกรรม
ตลท. จะเลือกหลักทรัพยประเภทหุนสามัญเทานั้น มาใชในการคํานวณ

8. Turnover Ratio
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่าของ
หล ักทร ัพย์

อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย ซึ่งใชวัดปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณหุนจดทะเบียน (Listed Shares) โดยคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai)

รายว ัน
รายเดือน
รายไตร
มาส
รายปี

หมายเหตุ

้ ขายหล ักทร ัพย์ ณ ว ันนน
ปริมาณการซือ
ั้ X 100 _
ปริมาณหุน
้ จดทะเบียนก ับตลาดหล ักทร ัพย์ ณ ว ันนน
ั้
้ ขายหล ักทร ัพย์ในช่วงเวลานน
ผลรวมปริมาณการซือ
ั้ x 100 _
ค่าเฉลีย
่ ปริมาณหุน
้ จดทะเบียนก ับตลาดหล ักทร ัพย์ในช่วงเวลานน
ั้

ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยจะใชผลรวมของทุกวิธีการซื้อขาย คือ Auto Matching, Odd
Lot และ Trade Report
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
9. Total Return Index/Return on investment
ความหมา
ย



ประเภท
หล ักทร ัพย์
ทีถ
่ ูก
คํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่า

n


∑ ( Clo sin g Pr ice × Outs tan ding Shares )


t
t
i =1
TRt = 
− 1 + Total Dividend Yield
 n

 ∑ ( Clo sin g Pr ice × Outs tan ding Shares ) ± ( Adjusted Pr ice × Adjusted Shares)

t-1
t-1
 i = 1


ดัชนีผลตอบแทนรวมเปนเครื่องมือที่ใชวัดผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนในหลักทรัพย ซึ่ง
ไดแก ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยที่ลงทุน (Capital gain/loss) สิทธิใน
การจองซื้อหุน (Rights) และเงินปนผล (Dividends)
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD

[

Total Dividend Yield =
t

หมายเหตุ

]

[

n
∑ (Dividend per share × Outs tan ding Shares )
t-1
i =1

n
∑ (Clo sin g Pr ice × Outs tan ding Shares ) ± (Adjusted Pr ice × Adjusted Shares)
t-1
t-1
i =1

]

การปรับฐาน : คํานวณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนของหลักทรัพยที่เปนผลมาจากเหตุการณตางๆ เชน การเพิ่มทุนของ
บริษัท การแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ และใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน
สามัญของบริษัท
คาดัชนีเริ่มตน: 1,000 จุด
วันฐาน:
SET TRI และ SET50 TRI : 02 มกราคม 2545
SET100 TRI
: 29 เมษายน 2548
mai TRI
: 02 กันยายน 2545
Industry TRI
: 31 ธันวาคม 2546
SETHD TRI
: 04 กรกฎาคม 2554
การคํานวณคา Total Return Index ของ SETHD
ตลท. จะนํา Dividend Yield Weight มารวมเพื่อใชในการคํานวณคา TRI ของ SETHD
สําหรับวิธีการคํานวณคาผลตอบแทนรวม สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากเอกสาร “หล ักเกณฑ์การจ ัดทํา
ด ัชนีของตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย (Ground Rules for SET Index Series)”
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
10. Beta
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์
ทีถ
่ ูก
คํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่า

ใชสูตร Market Model :

หมายเหตุ




คาเบตา คือคาวัดความเสี่ยงกําจัดไมได (Systematic Risk) ที่เกิดจากการเปรียบเทียบความ
เคลื่อนไหวระหวาง อัตราผลตอบแทนของหุน กลุมอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจหนึ่งๆ กับอัตรา
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้เราสามารถใชคาเบตาในการตีความเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของราคาหุนหรือดัชนีตลาดหลักทรัพยได เชน
1. ถาเบตาของหุนมีคาเทากับ 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ
2. ถาเบตาของหุนมีคามากกวา 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ แตจะเคลื่อนไหวขึ้นลงแรงกวาดัชนีตลาดหลักทรัพยที่
เปลี่ยนแปลงไป
3. ถาเบตาของหุนมีคานอยกวา 1 แสดงวาราคาของหุนจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ แตจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเบากวาดัชนีตลาดหลักทรัพยที่
เปลี่ยนแปลงไป
4. ถาเบตาของหุนมีคาติดลบ แสดงวาราคาของหุนจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันขาม
กับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ คือ ถาดัชนีตลาดหลักทรัพย เพิ่มขึ้น ราคาของหุนก็จะ
ลดลง เปนตน
เบตาของหลักทรัพยเทียบกับตลาด (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
เบตาของหมวดธุรกิจเทียบกับตลาด
เบตาของหมวดอุตสาหกรรมเทียบกับตลาด
เบตาของ SET50/SET 100 เทียบกับตลาด

ผลตอบแทนของหล ักทร ัพย์i = Alphai + Betai x ผลตอบแทนของตลาด




เริ่มคํานวณคาเบตาตั้งแต 1 เมษายน 2545 เปนตนไป
คํานวณเฉพาะหลักทรัพยสามัญที่อยูในดัชนี SET Index หรือ mai Index ที่มีการซื้อขายไม
นอยกวา 3 เดือน
กรณีหลักทรัพยมีการเปลี่ยนหมวด/กลุมอุตสาหกรรม ไมมีผลตอการคํานวณคาเบตา
ชวงระยะเวลายอนหลังที่ใชคํานวณประมาณ 1 ป โดยนับรวมวันที่ปจจุบันดวย

หน้ า

12

สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
11. Dividend Payout Ratio
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ






อัตราสวนเปรียบเทียบระหวาง มูลคาเงินปนผลตามรอบผลประกอบการลาสุด ตอกําไร
สุทธิที่บริษัทนั้นทําไดในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD

สูตรในการ
คํานวณค่า
หมายเหตุ

มูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําปี (ล่าสุด)
กําไรงวด 12 เดือนล่าสุด




ในการคํานวณคา Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใช “เงินปนผลจายตอ
หุนสามัญ” แตจะเลือกใช “มูลคาเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําป
(ลาสุด)” มาคํานวณแทน
ในการคํานวณคา Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมใชการจายหุนปนผล
(Stock Dividend) ในการคํานวณ

12. Enterprise Value: EV
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ูก
คํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่า
หมายเหตุ

มูลคากิจการเปนขอมูลซึ่งใชวัดมูลคาของบริษัท โดยคํานวณจาก มูลคาตามราคาตลาด
โดยรวมของหลักทรัพย, หนี้สิน, เงินสด, สวนของผูถือหุนสวนนอย และทุนจดทะเบียน
หุนบริมสิทธิ
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD

ิ – เงินสด +
้ น
มูลค่ากิจการ = มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหล ักทร ัพย์ + หนีส
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ส่วนน้อย + ทุนจดทะเบียนหุน
้ บุรม
ิ สิทธิ



คํานวณเฉพาะหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ ที่ใชรูปแบบงบการเงิน ฟอรม 7 (ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ)
ขอมูลงบการเงินที่นํามาคํานวณ ใชงบการเงินลาสุด

13. EV / EBITDA
ความหมาย



ประเภท
หล ักทร ัพย์ทถ
ี่ ก
ู
คํานวณ






สูตรในการ
คํานวณค่า
หมายเหตุ

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวาง มูลคากิจการ ตอ กําไรกอนหักดอกเบี้ย, ภาษีนิติบุคคล, คา
เสื่อมและคาจัดจําหนาย
หลักทรัพย (เฉพาะประเภทหุนสามัญ)
หมวดธุรกิจ
กลุมอุตสาหกรรม
ตลาดรวม (SET,mai) , SET50 , SET100 และ SETHD
_มุลค่ากิจการ
_
่ มและค่าจ ัดจําหน่าย 12 เดือนล่าสุด
้ , ภาษีนต
กําไรก่อนห ักดอกเบีย
ิ บ
ิ ุคคล, ค่าเสือ



คํานวณเฉพาะหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ ที่ใชรูปแบบงบการเงิน ฟอรม 7 (ธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ)
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
Financial Ratios
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดกําหนดการเผยแพรอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามประเภท
ของรูปแบบงบการเงิน (Accounting Form) ซึ่งปจจุบันแบงออกเปน 7 รูปแบบตามประเภทธุรกิจดังนี้
รูปแบบ (Form)
ฟอรม 1
ฟอรม 2
ฟอรม
ฟอรม
ฟอรม
ฟอรม
ฟอรม
ฟอรม

3
4
5
6
7
8

ประเภทธุรกิจ
ธนาคารและเงินทุน (Bank and Finance)
บริษัทเงินทุน (Finance) (ยกเลิก มีผลตั้งแตไตรมาส
2/2552)
บริษัทหลักทรัพย (Securities)
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย (Finance & Securities)
บริษัทประกันภัย (Insurance)
บริษัทประกันชีวิต (Life Assurance)
ธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Industrials & Services)
กองทุนรวม (Unit Trusts)

ทั้งนี้ ทานจะสามารถเรียกดูอัตราสวนทางการเงิน แยกตามประเภทรูปแบบทางการเงินดังรายละเอียดตอไปนี้
อ ัตราส่วนทาง
การเงิน

ธนาคาร
และ
เงินทุน

หล ัก
ทร ัพย์

เงินทุน
หล ัก
ทร ัพย์

อ ัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
1. อัตราสวนสภาพ
Current Ratio
คลอง
2. อัตราสวนสภาพ
Quick Ratio
คลองหมุนเร็ว
้ น
ิ ทร ัพย์ (Activity Ratios)
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใชส
3. อัตราสวนหมุนเวียน Account
ลูกหนี้การคา
Receivable
Turnover
4. ระยะเวลาเก็บหนี้
Average
เฉลี่ย
Collection Period



5. อัตราการหมุนเวียน Fixed Asset
ของสินทรัพยถาวร
Turnover

ประ
ก ันภ ัย

ประก ัน
ชีวต
ิ

อุตสาห
กรรม
และ
บริการ

กอง
ทุน

-

-



-

-

-



-

-

-



-

-

-



-







-
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
อ ัตราส่วนทาง
การเงิน
6. อัตราสวน
หมุนเวียนเจาหนี้
การคา
7. ระยะเวลาชําระหนี้
เฉลี่ย
8. วงจรเงินสด
9. อัตราสวน
หมุนเวียนสินคา
คงเหลือ
10. ระยะเวลาขาย
สินคาเฉลี่ย

ธนาคา
รและ
เงินทุน

หล ัก
ทร ัพ
ย์

เงินทุน
หล ัก
ทร ัพย์

ประ
ก ันภ ัย

ประก ัน
ชีวต
ิ

กอง
ทุน

-

อุตสาห
กรรม
และ
บริการ


Account Payable
Turnover

-

-

-

-

Average
Payment Period
Cash Cycle
Inventory
Turnover

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-




-

Average Sale
(Inventory)
Period
Total Asset
Turnover

-

-

-

-

-



-







-









-

-



-

-

-



-




























11. อัตราการ
หมุนเวียนของ
สินทรัพย
่ งจากการกูย
อ ัตราส่วนทีแ
่ สดงถึงความเสีย
้ ม
ื (Leverage Ratios)



12. อัตราสวนหนี้สิน
D/E Ratio
ตอสวนของผูถือหุน
13. ความสามารถใน
Interest
การชําระดอกเบี้ย
Coverage Ratio
อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
14. อัตรากําไรขั้นตน Gross Profit
Margin



15. อัตรากําไรสุทธิ
Net Profit
Margin



16. อัตรา
Return on Asset
ผลตอบแทน
สินทรัพย



17. อัตรา
Return on Equity
ผลตอบแทน ผูถือ
หุน

-

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
1.

Current Ratio

ความหมาย




อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เปนอัตราสวนที่ใชชี้ความสามารถของ
บริษัทที่จะใชคืนหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงกําหนด
อัตราสวนนี้เปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่ง
สูง ยิ่งแสดงวาบริษัทมีความคลองตัวมาก แตในการตัดสินใจ ควรพิจารณาปจจัย
อื่นๆ ประกอบดวย เชน ลักษณะหรือประเภทธุรกิจ คาเฉลี่ยอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกัน เปนตน

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส




ในการคํานวณ Current Ratio ตลท. จะใชขอมูลสินทรัพยหมุนเวียน (Current
Asset) ซึ่งเปนสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงายเปนตัวเศษและหนี้สิน
หมุนเวียน (Current Liabilities) ซึ่งจัดเปนหนี้สินเรงดวนและจะครบกําหนดชําระ
ภายในรอบปบัญชีนั้นเปนตัวสวน โดยจะใชขอมูล Current Asset และ Current
Liabilities ที่เกิดขึ้นจริงๆ ณ สิ้นสุดระยะเวลานั้นๆ
คาที่ไดจะเปนเทา (Times) และตองเปนคาบวกเสมอ

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
2. Quick Ratio
ความหมาย



อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถ
ของบริษัทที่จะชําระหนี้สินหมุนเวียนจากสินทรัพยหมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเปน
เงินสดไดอยางรวดเร็ว เชน เงินสด รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เปนตน
อัตราสวนนี้ยิ่งมีคามาก ก็แสดงวาธุรกิจนี้มีสภาพคลองสูง

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส



[เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชว่ ั คราว +
้ ละตว๋ ั เงินร ับการค้าสุทธิ ]
ลูกหนีแ
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ





ในการคํานวณ Quick Ratio ตลท. จะใชขอมูลสินทรัพยหมุนเวียน (Current
Asset) ซึ่งเปนสินทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดไดงายแบบเรงดวนเทานั้น โดยจะไม
นับสินคาคงเหลือ (Inventory) เปนตัวเศษ และหนี้สินหมุนเวียน (Current
Liabilities) ซึ่งจัดเปนหนี้สินเรงดวนและจะครบกําหนดชําระภายในรอบปบัญชีนั้น
เปนตัวสวน โดยจะใชขอมูล Current Asset, Inventory และ Current Liabilities
ที่เกิดขึ้นจริงๆ ณ สิ้นสุดระยะเวลานั้นๆ
คาที่ไดจะเปนเทา (Times) และตองเปนคาบวกเสมอ

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
3. Account Receivable Turnover
ความหมาย



อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ทางการคา
โดยอัตราสวนนี้จะบงชี้ถึงจํานวนครั้ง (โดยเฉลี่ย) ในรอบปบัญชีที่บริษัทไดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้
การคา โดยทั่วไป หากคาอัตราสวนนี้สูง จะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการแปรลูกหนี้การคา
เปนเงินสด แตก็อาจจะหมายถึงการใชนโยบายการขายเปนเงินเชื่อที่เขมงวดจนเกินไปก็ได

ประเภท
ธุรกิจทีม
่ ี
การ
คํานวณ
อ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลา
ในงบ
การเงินที่
จะมีการ
คํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการ
คํานวณค่า
ของ
หล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

ขายสุทธิ
้ ละตว๋ ั เงินร ับการค้าสุทธิ (เฉลีย
ลูกหนีแ
่ )








ในการคํานวณ Account Receivable Turnover ตลทฯ จะใชขอมูลขายสุทธิ (Net Sales) เปนตัว
เศษ และจะใชคาเฉลี่ยของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ (Trade Accounts and Notes
Receivable - NET) เปนตัวสวน
ขอมูลขายสุทธิ ซึ่งเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป
(Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาสมาคํานวณ
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาสุทธิ (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
4. Average Collection Period
ความหมาย



ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ทาง
การคาเชนเดียวกับ Account Receivable Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงชี้ถึง
จํานวนวันในรอบปบัญชีที่บริษัทไดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์

หมายเหตุ

้ ารค้า
365 / อ ัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก
หรือ
้ ละตว๋ ั เงินร ับการค้าสุทธิ (เฉลีย
365 / [ขายสุทธิ / ลูกหนีแ
่ )]


คาที่ไดจะมีหนวยเปนวัน (Day)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
5. Fixed Asset Turnover
ความหมาย



อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เปนคาที่ใชวัดความสามารถของบริษัทใน
การสรางรายไดจากสินทรัพยที่ตนลงทุนไป

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน
ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ
สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์



คํานวณในทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนกองทุนรวม (Form 8)



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส





สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)
รวมรายได้
ั
ั
[ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ + สินทร ัพย์ภายใต้สญญาส
มปทาน]
(เฉลีย
่ )
สําหรับธุรกิจหลักทรัพย (Form 3) และประกันชีวิต (Form 6)
รวมรายได้
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลีย
่ )

 สําหรับธุรกิจประกันภัย (Form 5)
[รวมรายได้จากการร ับประก ันภ ัย + รายได้จากการลงทุนสุทธิ + รายได้อน
ื่ +
กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหล ักทร ัพย์]
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลีย
่ )

หมายเหตุ



สําหรับธุรกิจธนาคารและเงินทุน (Form 1) และธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย (Form
4)
้ และเงินปันผล + รวมรายได้ทม
้
รวมรายได้ดอกเบีย
ี่ ใิ ช่ดอกเบีย
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลีย
่ )



ขอมูลในตัวเศษซึ่งเกี่ยวของกับรายได และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/
ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาส
ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)





หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
6. Account Payable Turnover
ความหมาย



อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการชําระ
หนี้ทางการคา โดยอัตราสวนนี้จะบงชี้ถึงจํานวนครั้ง (โดยเฉลี่ย) ในรอบปบัญชีที่
บริษัทไดชําระเงินใหเจาหนี้การคา โดยทั่วไป หากคาอัตราสวนนี้สูง จะแสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินเพื่อชําระหนี้เจาหนี้การคา

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

ต้นทุนขายสินค้า
้ ละตว๋ ั เงินจ่ายการค้าสุทธิ (เฉลีย
เจ้าหนีแ
่ )








ในการคํานวณ Account Payable Turnover ตลทฯ จะใชขอมูลตนทุนขายสินคา
(Cost of Sale of Goods and Rendering of Services) เปนตัวเศษ และจะใช
คาเฉลี่ยของเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาสุทธิ (Trade Accounts and Notes
Payable - NET) เปนตัวสวน
ขอมูลขายสุทธิ ซึ่งเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับเปน
ตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลข
ยอนหลังอีก 3 ไตรมาสมาคํานวณ
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาสุทธิ (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
7. Average Payment Period
ความหมาย



ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการชําระหนี้ทาง
การคาเชนเดียวกับ Account Payable Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงชี้ถึงจํานวน
วันในรอบปบัญชีที่บริษัทไดชําระหนี้เจาหนี้การคา

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์

หมายเหตุ

้ ารค้า
365 / อ ัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก
หรือ
้ ละตว๋ ั เงินจ่ายการค้าสุทธิ / ต้นทุนขายสินค้า]
365 / [เจ้าหนีแ



คาที่ไดจะมีหนวยเปนวัน (Day)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
8. Cash Cycle
ความหมาย



ระยะเวลาในการหมุนเวียนของเงินสดของกิจการจากระยะเวลาที่จายเงินสดไป
จนกวาจะไดรับเงินสด เปนการบอกถึงจํานวนวันที่กิจการตองรอเพื่อจะไดรับเงิน
สดที่จายลงทุนไปหมุนเวียนกลับมา ซึ่งก็คือจํานวนเงินสดที่กิจการตองลงทุนใน
ลูกหนี้และสินคาคงคลัง โดยทั่วไป หากคาอัตราสวนนี้ยิ่งนอยเทาใด จะแสดงถึง
ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไดดี

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
่ - ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลีย
่


คาที่ไดจะมีหนวยเปนวัน (Day)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
9.

Inventory Turnover

ความหมาย

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน
ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ
สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์



อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือเปนอัตราสวนที่ใชวัดอัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือเพื่อใหทราบถึงความคลองตัวของบริษัทวาสามารถจําหนายสินคาไดเร็ว
เพียงใด
ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่งสูงยิ่งแสดงวาสินคาของบริษัทสามารถขายไดเร็ว แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขายของบริษัท
คํานวณเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

หมายเหตุ







ต้นทุนขายสินค้า
สินค้าคงเหลือ (เฉลีย
่ )





ขอมูลตนทุนขายสินคา ซึ่งเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/ขาดทุน จะตองถูกปรับ
เปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลข
ยอนหลังอีก 3 ไตรมาส
สินคาคงเหลือ (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
10. Average Sale (Inventory) Period
ความหมาย



ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการขายสินคา
เชนเดียวกับ Inventory Turnover แตอัตราสวนนี้จะบงชี้ถึงจํานวนวันในรอบป
บัญชีที่บริษัทไดทําการขายสินคา

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน
ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ
สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์



เฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7) เทานั้น



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

หมายเหตุ



365 / อ ัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
หรือ
365 / [ต้นทุนขายสินค้า / สินค้าคงเหลือ (เฉลีย
่ )]
คาที่ไดจะมีหนวยเปนวัน (Day)

หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
11. Total Asset Turnover
ความหมาย



อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย เปนคาที่ใชวัดความสามารถของบริษัทในการ
สรางรายไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทลงทุนไป
โดยทั่วไป หากกิจการใดมีคาอัตราสวนนี้ยิ่งสูง กิจการนั้นจะสามารถใชเงินทุนที่ยิ่ง
ต่ําลงในการสรางรายได ทําใหสรางผลกําไรไดเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บริษัทใดมี
อัตราสวนนี้ต่ํากวาระดับเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่ํากวาระดับอดีตของบริษัท
ดังกลาว แสดงวาบริษัทนั้นมีการลงทุนในสินทรัพยมากเกินไปหรือมีรายไดต่ํา
(ชะลอตัวลง) แตก็อาจจะเปนเพราะวาบริษัทดังกลาวมีการลงทุนพัฒนาโรงงานให
มีความทันสมัยก็ได
คํานวณในทุกประเภทธุรกิจ ยกเวนกองทุนรวม (Form 8)



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส



สําหรับธุรกิจหลักทรัพย (Form 3) ประกันชีวิต (Form 6) และและธุรกิจ
อุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)
รวมรายได้
รวมสินทร ัพย์ (เฉลีย
่ )



สําหรับธุรกิจธนาคารและเงินทุน (Form 1) และธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย (Form4)
้ และเงินปันผล + รวมรายได้ทม
้ )
(รวมรายได้ดอกเบีย
ี่ ใิ ช่ดอกเบีย
รวมสินทร ัพย์ (เฉลีย
่ )



สําหรับธุรกิจประกันภัย (Form 5)
(รวมรายได้จากการร ับประก ันภ ัย + รายได้จากการลงทุนสุทธิ +
รายได้อน
ื่ + กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหล ักทร ัพย์)
รวมสินทร ัพย์ (เฉลีย
่ )



ขอมูลในตัวเศษ ซึ่งเกี่ยวของกับรายได และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบกําไร/
ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขในไตรมาส
ปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส
รวมสินทรัพย (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)




ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน
ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ
สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์

หมายเหตุ





หน้ า
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
12. Debt/Equity Ratio
ความหมาย





อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน จะแสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital
Structure) ของบริษัทวามีสัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสวนของ
ทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด
เปนการวัดวาธุรกิจใชเงินทุนจากภายนอก (จากการกูยืม) เมื่อเทียบกับทุนภายใน
ของธุรกิจเองวามีสัดสวนเทาใด ซึ่งหนี้สินเปนแหลงเงินทุนที่บริษัทมีภาระดอกเบี้ย
จาย ไมวาผลการดําเนินงานของบริษัทจะเปนอยางไร ถาอัตราสวนหนี้สูงก็แสดง
วาบริษัทก็มีความเสี่ยงสูงเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปนแหลงเงินทุนที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจาย

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน
ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ
สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์



ทุกกลุมธุรกิจ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

หมายเหตุ




ิ
้ น
รวมหนีส
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัทใหญ่




คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)
บัญชี “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” จะเปนสวนของผูถือหุนที่ยังไมรวม
“สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority Interest)”
ในกรณีของบริษัท หาก “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบ
ตลาดหลักทรัพยฯ จะไมคํานวณคา Debt/Equity Ratio ของบริษัทดังกลาว
ในการคํานวณ Debt/Equity Ratio ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาด
รวม ตลาดหลักทรัพยฯ จะนําเอาคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” ของ
ทุกบริษัทในหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถึงแมวา
บริษัทนั้นจะมีคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบก็ตาม

หน้ า

27

สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
13. Interest Coverage Ratio
ความหมาย



ความสามารถในการจายดอกเบี้ย จะแสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
เงินกูของธุรกิจ โดยวิเคราะหจากคากําไรจากการดําเนินงานตอดอกเบี้ยจาย
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแกเจาหนี้ในการที่จะไดรับชําระดอกเบี้ย การ
ที่อัตราสวนนี้ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุ เชน
ดอกเบี้ยจายสูงเกินไป หรือเงินกูเพิ่มขึ้น หรือกําไรลดลง

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส



สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

้ จ่ายและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
้ จ่าย
ดอกเบีย


คาที่ไดจะมีหนวยเปนเทา (Times)
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
14. Gross Profit Margin
ความหมาย





อัตรากําไรขั้นตน เปนคาเปรียบเทียบผลกําไรจากการขายเทียบเปนรอยละของ
ยอดขาย เพื่อใชวัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนสินคาคงคลัง
และความสามารถในการบวกตนทุนที่เพิ่มขึ้นเขาไปในราคาสินคาที่ขาย
ยิ่งบริษัทมีความสามารถในการควบคุมตนทุนเมื่อเทียบกับรายไดจากการขาย
เทาใด บริษัทก็จะมีความสามารถในการหารายไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



เฉพาะธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

(รายได้จากการขาย – ต้นทุนสินค้าขาย) * 100
รายได้จากการขาย


คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%)
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
15. Net Profit Margin
ความหมาย





อัตรากําไรสุทธิ เปนคาที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทหลังจากนํา
รายไดและคาใชจายทุกประเภทเขาพิจารณาแลว (รวมทั้งดอกเบี้ยจาย รายการ
พิเศษตางๆ นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกติ และภาษีเงินได
วัดความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ เพื่อใหเกิดผล
กําไรสุทธิ

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



ทุกกลุมธุรกิจ

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายได้รวม


* 100

คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%)
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
16. Return on Asset
ความหมาย



ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



ผลตอบแทนจากสินทรัพยเปนอัตราสวนที่ชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการนํา
สินทรัพยไปลงทุนใหเกิดผลตอบแทน โดยเปนคาที่แสดงถึงผลกําไรที่บริษัทหา
ไดจากสินทรัพยทั้งหมดที่บริษัทใชดําเนินการ
ทุกกลุมธุรกิจ

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส



สําหรับธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมและบริการ (Form 7)
้ จ่ายและภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย
รวมสินทร ัพย์ (เฉลีย
่ )



สําหรับธุรกิจอื่นๆ (Form 1-6 และ Form 8)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รวมสินทร ัพย์ (เฉลีย
่ )



ขอมูลในตัวเศษ ซึ่งเกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบ
กําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขใน
ไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส
รวมสินทรัพย (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%)

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์

หมายเหตุ





* 100

* 100
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
17. Return on Equity
ความหมาย



อัตราผลตอบแทนผูถือหุน เปนอัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหเพื่อวัดผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุนที่จะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานเพื่อให
เกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เห็นเจาของกิจการ

ประเภทธุรกิจทีม
่ ก
ี าร
คํานวณอ ัตราส่วน



ทุกกลุมธุรกิจ

ช่วงเวลาในงบการเงิน
ทีจ
่ ะมีการคํานวณ



คํานวณทั้งในงบการเงินรายปและงบการเงินรายไตรมาส

สูตรในการคํานวณค่า
ของหล ักทร ัพย์
หมายเหตุ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
* 100
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัทใหญ่ (เฉลีย
่ )








ขอมูลในตัวเศษ ซึ่งเกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน) และเปนตัวเลขที่นํามาจากงบ
กําไร/ ขาดทุน จะตองถูกปรับเปนตัวเลขเต็มป (Annualized) โดยใชตัวเลขใน
ไตรมาสปจจุบัน บวกดวยตัวเลขยอนหลังอีก 3 ไตรมาส
สวนของผูถือหุน (เฉลี่ย) จะถูกคํานวณโดยใชสูตรดังนี้
คาเฉลี่ยรายป
[ยอดสิ้นสุดงวดปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดงวดปปจจุบัน] / 2
คาเฉลี่ยรายไตรมาส
[ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปกอนหนา + ยอดสิ้นสุดไตรมาสในปปจจุบัน] /2
คาที่ไดจะมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%)
ในกรณีของบริษัท หาก “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบ
ตลท. จะไมคํานวณคา Return on Equity ของบริษัทดังกลาว
ในการคํานวณ Return on Equity ของหมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาด
รวม ตลท. จะนําเอาคา “รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” ของทุกบริษัทใน
หมวดธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม และตลาดรวมมาคํานวณ ถึงแมวาบริษัทนั้นจะมีคา
“รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ” เปนคาติดลบก็ตาม
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
Glossary
“A” Wording
ANNUALIZED

AT THE OPEN
(ATO)

ความหมาย /รายละเอียด
การปรับตัวเลขใหเต็มป
ในการคํานวณอัตราสวนการเงินรายไตรมาสบางตัวที่มีการใชบัญชีการเงินจากงบการเงิน อาทิ
เชน Return on Equity ที่มีการใชคา Net Profit หากดวย Total Liabilities เฉลี่ย
ในการคํานวณคาดังกลาว ตลทฯ จะปรับคา Net Profit ที่ไดในแตละไตรมาสใหเปนคาตัวเลข
เต็มปกอนจะนําไปหารกับ Total Liabilities เฉลี่ย
คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาเปดตลาด (At the Open)
คําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาเปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ในชวงเวลาเปดการซื้อขายคราวแรก โดยเพียงแตตองการซื้อหรือขาย ณ ราคาเปดเทานั้น
ขอควรระวัง คือ ราคาเปดเปนราคาที่เกิดจากการคํานวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเขาและ
ถอนออกไดตลอดเวลา ราคาเปดจึงอาจเปลี่ยนไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาเปดการซื้อขาย
คราวแรกเพี้ยงเสี้ยววินาที
เมื่อผูลงทุนสงคําสั่ง ATO เขามา คําสั่ง ATO จะเขาไปรอดูการเลือกราคาเปดเพื่อที่จะทํา
รายการตอจากรายการที่กอใหเกิดราคาเปดนั้น จากนั้นระบบการซื้อขายจะคํานวณราคาเปดตาม
เกณฑ ดังนี้
เปนราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายมากที่สุด
ถามีราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายมากที่สุด มากกวา 1 ราคา จะใชราคาที่ใกลเคียงกับราคา
ปดครั้งกอน
ถามีราคาที่ใกลเคียงกับราคาปดครั้งกอนมากกวา 1 ราคา จะใชราคาที่สูงกวาราคาปดครั้ง
กอน
เมื่อไดราคาเปดแลว ระบบการซื้อขายจะจับคูคําสั่ง ATO กอนคําสั่งประเภทระบุราคา (Limit
Price) หากในกรณีที่คําสั่ง ATO สามารถจับคูไดเพียงบางสวนเทานั้น คําสั่งที่เหลือก็จะสิ้น
สภาพไป ไมมีการนําไปจัดลําดับเมื่อเปดตลาดแลว
คําสั่ง ATO ใชไดสําหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานตางประเทศเทานั้น

AT THE CLOSE
(ATC)

คําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ณ ราคาปดตลาด (At The Close)
คําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยตามราคาปดตลาด ใชเมื่อผูลงทุนตองการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ในชวงเวลาปดการซื้อขาย โดยเพียงแตตองการซื้อหรือขาย ณ ราคาปดเทานั้น โดยสามารถ
สงคําสั่งซื้อขายไดตั้งแตเวลา 16.30 น. ถึงเวลาปด (Random เวลาในชวง 16.35 - 16.40 น.)
ขอควรระวัง คือ ราคาปดเปนราคาที่เกิดจากการคํานวณจากการเสนอซื้อขายที่มีการเขาและ
ถอนออกไดตลอดเวลา ราคาปดจึงอาจเปลี่ยนไดเสมอแมขณะกอนชวงเวลาปดการซื้อขายคราว
แรกเพี้ยงเสี้ยววินาที
ระบบการซื้อขายจะจับคูคําสั่ง ATC กอนคําสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price) หากในกรณีที่
คําสั่ง ATC สามารถจับคูไดเพียงบางสวนเทานั้น คําสั่งที่เหลือก็จะสิ้นสภาพไป
คําสั่ง ATC ใชไดสําหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานตางประเทศเทานั้น
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ความหมาย /รายละเอียด

BETA

คาเบตา
คาเบตา คือคาวัดความเสี่ยงกําจัดไมได (Systematic Risk) ที่เกิดจากการเปรียบเทียบความ
เคลื่อนไหวระหวาง อัตราผลตอบแทนของหุน กลุมอุตสาหกรรม หรือหมวดธุรกิจหนึ่งๆ กับอัตรา
ผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพยฯ

BID

ราคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอซื้อของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอซื้อเขามาหลาย
ระดับราคา ซึ่งระบบการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยจะเรียงลําดับราคาที่ดีที่สุดไว เพื่อรอ
การจับคูการซื้อขายไวในลําดับแรก โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอซื้อที่ใหราคาสูง
กวาควรไดสิทธิซื้อกอนผูเสนอซื้อรายอื่นๆ ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยจะแสดงราคา
เสนอซื้อระดับสูงที่สุดไว

BOARD
LOT

หนวยการซื้อขาย
การซื้อขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายแบบ Auto Matching จะตองมีจํานวนที่ตรงตามหนวยการ
ซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดให 1 หนวยการซื้อขาย หรือ 1
Board Lot เทากับ 100 หุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพยใดมีราคาซื้อขายตั้งแต 500 บาทขึ้น
ไป เปนระยะเวลาติดตอกันนานถึง 6 เดือน จะกําหนดใหมีหนวยการซื้อขายเทากับ 50 หุน

BROKER

บริษัทสมาชิกหรือโบรกเกอร
บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภท
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (เปนตัวแทนทําหนาที่ซื้อหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหแกผู
ลงทุน โดยไดรับคาธรรมเนียมหรือคานายหนาจากผูลงทุนเปนผลตอบแทน) อีกทั้งเปนบริษัท
หลักทรัพยที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด และไดรับอนุญาตใหเขาเปนบริษัท
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย

BUY-IN

รายการซื้อเพื่อสงมอบหลักทรัพยที่ผิดนัด (Buy-in)
ตลาดหลักทรัพยไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการที่บริษัทหลักทรัพย (Brokers) ซื้อหลักทรัพยเพื่อ
นํามาสงมอบในรายการที่ไดผิดนัดในสงมอบ (Buy-in) โดยกําหนดให ”บริษัทหลักทรัพยจะ

ดําเนินการ Buy-in ไดในวันทําการถัดจากวันที่ผิดนัดสงมอบหลักทรัพย (Next day buy-in) เปน
ระยะเวลา 4 วัน และสามารถชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยที่ Buy-in ดังกลาว ภายในวันที่ Buy-in
ได (Same day settlement) โดยจะชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยดังกลาวรวมกับรายการซื้อขาย
ปกติ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย จะทําการสงรายการ Buy-in ดังกลาว เปนรายการซื้อขายหลักทรัพยแบบ
Trade Report
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CALL MARKET

ความหมาย /รายละเอียด
การจับคูซื้อขายในคราวเดียวกัน (Call Market)
เปนวิธีการซื้อขายที่ระบบจะจับคูคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยโดยอัตโนมัติในคราวเดียวกัน (Single
Price Auction) โดยนักลงทุนสามารถสงคําสั่งซื้อขายไดตั้งแตชวงกอนเปดตลาด เชนเดียวกับ
การซื้อขายหุนตามปกติ หากแตระบบซื้อขายจะยังไมจับคูคําสั่งซื้อขายในขณะนั้น แมวาคําสั่ง
เหลานั้นจะมีราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เทากัน แตจะทําการเรียงลําดับคําสั่งซื้อขาย
ตามลําดับราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด (Price and Time Priority) อันเปนหลักการเดียวกับ
วิธีซื้อขาย Continuous Order Matching และเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ระบบซื้อขายจะจับคูคํา
สั่งซื้อขายที่จัดเรียงไว ณ ราคาที่กอใหเกิดปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุด ซึ่งราคาดังกลาวนี้อาจ
เปนราคาเดียวกับที่ระบุไวในคําสั่งซื้อขายหรือราคาอื่นที่ดีกวาได

CALL MARKET
(CM)

เครื่องหมายซีเอ็ม “CM”
บริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุนไมครบถวนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวา
ดวย การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนดให
หุนสามัญของบริษัทดังกลาวทําการซื้อขายดวยวิธีการ Call Market

CEILING
PRICE

ราคาเพดาน
ระดับราคาสูงสุดที่แตละหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดในแตละวันทําการ ปจจุบัน ตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหราคาซื้อขายหลักทรัพยในแตละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ไดไมเกิน 30% ของราคาปดในวันกอน แตทั้งนี้ เกณฑดังกลาวไมบังคับใชกับการซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ (Foreign)

CG Score

รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies) ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of directors) สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย โดยจะมีการประกาศรายชื่อบริษัทที่มีคะแนน
ในระดับดี-ดีเลิศตามชวงคะแนนที่กําหนดขึ้น โดยใชจํานวนตราสัญลักษณของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแหงชาติแสดงระดับคะแนนในแตละกลุมดังนี้
5
= ดีเลิศ (90-100 คะแนน)
4
= ดีมาก (80-89 คะแนน)
3
= ดี (70-79 คะแนน)
- = ไมมีขอมูลปรากฏ

หน้ า

35

สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
ความหมาย /รายละเอียด
CLOSING
PRICE

ราคาปด
เปนราคาของหลักทรัพยใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายรายการสุดทายในแตละวันทําการ ปจจุบัน ระบบ
การซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยจะหยุดจับคูคําสั่งซื้อ/ขายดวยวิธีอัตโนมัติ
(Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แตจะยังคงรับคําสั่งซื้อ/ขายจาก
บริษัทสมาชิกมาเรียงลําดับไวในระหวาง 16.30 - 16.35 น. จากนั้น ระบบคอมพิวเตอรจะสุมเลือก
เวลาปดในชวงระหวาง 16.35 - 16.40 น. และนําคําสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่คางในระบบจนถึงเวลาปด
มาคํานวณหาราคาปดของแตละหลักทรัพย ดวยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ ดังนี้
- ใชราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายไดในปริมาณมากที่สุด
- ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่ใกลเคียงกับราคาซื้อขายในลําดับกอนหนาที่เริ่ม
ใชวิธี Call Market
- ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่สูงกวาราคาดังกลาว
- ถาชวงที่ใชวิธี Call Market ไมสามารถหาราคาปดได (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคลอง) ให
ใชราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลําดับกอนหนานั้น เปนราคาปด

COMMON
STOCK

หุนสามัญ
หลักทรัพยประเภทตราสารทุน ที่บริษัทออกจําหนายเพื่อเปนการระดมเงินทุนมาดําเนินกิจการ ผูถือ
หุนสามัญมีสิทธิรวมเปนเจาของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจใน
กิจการที่สําคัญ ๆ ของบริษัท โดยออกเสียงไดตามสัดสวนหุนที่ตนถืออยู รวมทั้งจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปเงินปนผล หากบริษัทผูออกหุนสามัญมีกําไรเพียงพอที่จะจายปนผล และไดสิทธิ
ในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติไว

CUSTOMER
TYPE

การซื้อขายหลักทรัพยแยกตามประเภทนักลงทุน
แสดงขอมูลการซื้อขายของหลักทรัพยแบงแยกตามประเภทนักลงทุน 3 ประเภท ไดแก สถาบันใน
ประเทศ (Local Institutions) นักลงทุนตางประเทศ (Foreign Investors) และนักลงทุนใน
ประเทศ (Local Investors)
ตลาดหลักทรัพยฯ จะเผยแพรขอมูลดังกลาวเฉพาะ ณ สิ้นวันทําการ โดยแบงเปนขอมูลปริมาณและ
มูลคาซื้อและขายของนักลงทุนกลุมตางๆ ทั้งนี้ ใน SETMART จะมีการคํานวณขอมูล NET ซึ่งมี
สูตรการคํานวณดังนี้
มูลคาซื้อ – มูลคาขาย
หรือ
ปริมาณซื้อ - ปริมาณขาย
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ความหมาย /รายละเอียด

DEBENTURE

หุนกู
หลักทรัพยประเภทตราสารหนี้ ที่บริษัทนําออกจําหนายเพื่อเปนการกูเงินจากผูลงทุน หุนกูจะมี
กําหนดเวลาไถถอนคืนที่แนนอน ผูถือหุนกูมีฐานะเปนเจาหนี้ของบริษัท จะไดรับดอกเบี้ยตอบ
แทนเปนงวด ๆ ตามอัตราที่กําหนดไว ตลอดอายุของหุนกู ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยในหุนกูจะสูง
หรือต่ํา ขึ้นอยูกับฐานะกิจการของบริษัทผูออกหุนกู และระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ขณะที่นําหุนกูออกจําหนายครั้งแรก

DELISTING

การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน
การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนเกิดขึ้นไดหลายกรณี โดยบริษัทจดทะเบียนอาจขอถอน
หลักทรัพยของตนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยสมัครใจได กรณีนี้จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพยอาจสั่งใหเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียนได เมื่อปรากฏวาบริษัทจดทะเบียนประสบปญหาการดําเนินงาน จนทํา
ใหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตกต่ําลง หรือเมื่อบริษัทไมสามารถดํารงคุณสมบัติในการ
เปนบริษัทจดทะเบียนได หรือบริษัทไดกระทําผิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อันอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอสิทธิ
ประโยชน หรือการตัดสินใจของผูลงทุน

DIVIDEND

เงินปนผล
เปนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผูลงทุนในตราสารทุนและหนวยลงทุน จะไดรับจากบริษัทผู
ออกหลักทรัพยหรือกองทุนรวม โดยเปนการนําสวนของกําไรมาแบงจายใหแกผูถือหุนสามัญ ผู
ถือหุนบุริมสิทธิ หรือผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจายเปนเงินปนผลหรือหุนปน
ผลก็ได และปนผลที่จายจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นกับผลการดําเนินงานในแตละป และนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท

DEPOSITORY
RECEIPTS

ใบสําคัญแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง
ตราสารที่ใหสิทธิแกผูถือที่จะไดรับผลตอบแทนทางการเงินเทียบเทาหรืออางอิงกับ
ผลตอบแทนทางการเงินที่ผูถือหลักทรัพยอางอิงจะไดรับ โดยผูออกตราสารมีหรือจะมีการถือ
หลักทรัพยอางอิงรองรับ โดยทั้งนี้ผูออกตราสาร คือ บริษัท สยามดีอาร จํากัด ซึ่งเปน
หนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) จะทําหนาที่เปนผูเสนอขาย
DR ใหแกนักลงทุน

DERIVATIVES

ตราสารอนุพันธ
ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่มูลคาหรือราคาของตราสารนั้นเกี่ยวเนื่องกับมูลคาของ
สินทรัพยที่ตราสารนั้นอางอิงอยู (Underlying Asset) ซึ่งอาจเปนตราสารทุน ตราสารหนี้
เงินตราตางประเทศ สินคาโภคภัณฑ หรือสินทรัพยอางอิงประเภทอื่นๆ การจัดใหมีการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธจะชวยใหผูที่เกี่ยวของกับตลาดการเงิน มีเครื่องมือที่ชวยใหสามารถบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนการเพิ่มสินคาเพื่อการลงทุนให
หลากหลายยิ่งขึ้น
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“E” Wording

ความหมาย /รายละเอียด

EARNINGS PER
SHARE

กําไรตอหุน (EPS)
สวนของกําไรสุทธิที่แบงเฉลี่ยแกหุนสามัญแตละหุน มีสูตรคํานวณดังนี้
กําไรตอหุน = กําไรสุทธิของบริษัท
/ จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัท

EPS

กําไรตอหุน
ดู Earnings per Share

EQUITY FUND

กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีนโยบายนําเงินไปลงทุนในตราสารทุน (Equity) ของบริษัทตาง ๆ
ปนผลจากกองทุน ประเภทนี้จะไมแนนอน แตจะมีอัตราสูงกวาอัตราปนผลจากกองทุนตราสารหนี้
ซึ่งใหปนผลตอบแทนที่แนนอน
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
“F” Wording

FLOOR PRICE

ความหมาย /รายละเอียด
ราคาพื้น
เปนระดับราคาซื้อขายต่ําสุดของแตละหลักทรัพยที่จะเปลี่ยนแปลงลดลงไดในแตละวันทําการ
ปจจุบัน ตลาดหลักทรัพยกําหนดใหราคาซื้อขายต่ําสุดในแตละวัน ลดลงไดไมเกิน 30% จาก
ราคาปดในวันกอน เชน หลักทรัพย A มีราคาปดวันกอนที่หุนละ 50 บาท ดังนั้น ราคาซื้อขาย
ต่ําสุดของหลักทรัพย A ในวันตอมาจะตองไมต่ํากวาหุน 35 บาท เปนตน

FOREIGN
AVAILABLE

จํานวนหุนตางดาวคงเหลือ
จํานวนหุนคงเหลือที่ผูลงทุนตางประเทศสามารถถือครองได

FOREIGN
LIMIT

ขอจํากัดหุนตางดาว
สัดสวนที่ผูลงทุนตางประเทศ (ประกอบดวยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไมไดใชสัญชาติไทย)
สามารถถือครองหุน และมีชื่อปรากฏบนหนาทะเบียนได โดยกําหนดเปนรอยละของจํานวนหุนที่
จดทะเบียนทั้งหมด

FOREIGN
LIMIT FOR
EXERCISE

ขอจํากัดหุนตางดาวสําหรับการแปลงสภาพ

FOREIGN
QUEUE

สัดสวนขอจํากัดหุนตางดาวที่บริษัทจดทะเบียนขอ กลต. เพื่อรองรับการแปลงสภาพของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เพื่อสรางความมั่นใจใหนักลงทุนตางประเทศวาจะมีหุนรองรับการ
ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดอยางแนนอน โดยไมติดขอจํากัดตางดาว เนื่องจากไดมีการ
ขยายสัดสวนรองรับไวแลว ทั้งนี้ บริษัทจะตองแจงขอมูลนี้ใหนักลงทุนทราบตั้งแตเมื่อเริ่มออก
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดเปนรอยละของจํานวนหุนอางอิง และจะตองมีคามากกวา
ขอจํากัดหุนตางดาว (Foreign Limit) เสมอ ในกรณีที่บริษัทไมมีการขอจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพดังกลาว สัดสวนนี้จะเทากับขอจํากัดหุนตางดาวเสมอ
จํานวนหุนที่รอการโอน
จํานวนหุนที่รอการโอน ซึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีผูลงทุนตางประเทศถือหุนจนเต็มสัดสวนขอจํากัด
หุนตางดาว ดังนั้น หากมีผูลงทุนตางประเทศตองการถือครองหุนเพิ่มขึ้นอีก หุนเหลานั้นจะถูกจัด
ใหอยูใน Queue รอจนกวาหลักทรัพยจะมีจํานวนหุนคงเหลือใหสามารถโอนได

FREE FLOAT

การกระจายของผูถือหุนรายยอย
ผูถือหุนรายยอย คือ ผูถือหุนสามัญที่มิไดเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารงาน (Strategic
Shareholders)
โดยผูมีสวนรวมในการบริหารงาน หมายถึง
(1) กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรก นับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่ง
ดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย นับรวมหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของและบุคคลที่มีความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว
(2) ผูถือหุนที่ถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว นับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
(3) ผูมีอํานาจควบคุม
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“G” Wording
GEARING
RATIO

“H” Wording
HALT
TRADING

“L” Wording
LISTED
COMPANIES

ความหมาย /รายละเอียด
เกียรริ่ง
อัตราสวนของมูลคาหุนแมกับใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงใหเห็นถึงความแรงของตัวลูกวอรแรนท
โดยถา Gearing สูงจะแสดงใหเห็นถึงการที่ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูงตามราคาหุนแม
สูตรในการคํานวณ
(ราคาปดของราคาหุนแม * อัตราใชสิทธิ์)/ราคาปดของวอรแรนท

ความหมาย /รายละเอียด
เครื่องหมายเอช “H”
เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราวโดยแตละครั้ง มี
ระยะเวลาไมเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขายซึ่งตลาดหลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้น เครื่องหมาย H
ดังนี้
1. มีขอมูลหรือขาวสารที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย หรือตอ
การตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพยซึ่ง ตลาดหลักทรัพย
ยังไมไดรับรายงานจากบริษัท และอยูในระหวางการสอบถามขอ เท็จจริง และรอคําชี้แจงจาก
บริษัท และตลาดหลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถชี้แจงไดในทันที
2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนาสงสัยวาจะมีผูลงทุนบางกลุม ทราบ
ขอมูลหรือขาวสารที่สําคัญ และอยูในระหวางการสอบถามขอเท็จจริงจากบริษัท และตลาด
หลักทรัพยเห็นวาบริษัทสามารถชี้แจงไดทันที
3. บริษัทรองขอใหตลาดหลักทรัพยสั่งหามการซื้อขายหลักทรัพยของตนเปนการชั่วคราว
เนื่องจากบริษัทอยูในระหวางรอการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารที่สําคัญ และตลาดหลักทรัพย
เห็นวาบริษัทสามารถชี้แจงไดในทันที
4. มีเหตุอื่นใดที่อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอการซื้อขายหลักทรัพยนั้น

ความหมาย /รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียน
เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่นําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งจะตองเปนบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยใหม กําหนดไว
ไดแก ขนาดของทุนจดทะเบียนชําระแลว สัดสวนการกระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอย ประวัติ
และผลการดําเนินงาน กําไรสุทธิ ศักยภาพทางธุรกิจ เปนตน
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“M” Wording

ความหมาย /รายละเอียด

mai

ตลาดหลักทรัพยใหม
mai ยอมาจาก Market for Alternative Investment เปนชื่อของ "ตลาดหลักทรัพยใหม" ซึ่ง
เปนตลาดรองอีกแหงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนแหลงเงินทุน
ระยะยาวใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่ถือเปนรากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ สนับสนุนการรวมลงทุนของธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) และเอื้อ
อํานวยการแปลงสภาพจากหนี้เปนทุนระหวางสถาบันการเงิน หรือผูรวมทุนรายใหม และลูกหนี้
ขณะเดียวกัน ยังชวยเพิ่มสินคาใหมใหเปนทางเลือกในการลงทุนและกระจายความเสี่ยงใหแกผู
ลงทุนอีกดวย ตลาดหลักทรัพยใหมเริ่มเปดการซื้อขายหลักทรัพยเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2544

MARKET
CAPITALIZATION

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
MARKET CAPITALIZATION หรือที่เรียกกันสั้น ๆ วา MARKET CAP หมายถึง มูลคาตามราคา
ตลาดโดยรวมของหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งเปนคาที่คํานวณจากการนําราคาปดของหลักทรัพย
จดทะเบียน คูณกับจํานวนหลักทรัพยจดทะเบียน ปจจุบัน การคํานวณมูลคาตามราคาตลาดรวม
ของหลักทรัพยจดทะเบียน ครอบคลุมหลักทรัพยประเภทหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วอรแรนท) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
[ราคาปิ ดของหุน
้ * ปริมาณหุน
้ จดทะเบียนก ับ
ตลาดหล ักทร ัพย์]
*** ไมรวมหลักทรัพย Foreign เนื่องจากจะมีคาเทากับหุนสามัญ

MARKET
PRICE

ราคาตลาด
ราคาของหลักทรัพยใดๆ ในตลาดหลักทรัพยที่เกิดจากการซื้อขายครั้งลาสุด เปนราคาที่สะทอน
ถึงความตองการซื้อและความตองการขายจากผูลงทุนโดยรวมในขณะนั้น
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ความหมาย /รายละเอียด

NonCompliance
(NC)
Non
Performing
Group (NPG)

เครื่องหมายเอ็นซี “NC”
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายอาจถูกเพิกถอน

Notice
Pending
(NP)
Notice
Received
(NR)

เครื่องหมายเอ็นพี “NP”
บริษัทจดทะเบียนตองรายงาน และตลาดหลักทรัพยอยูระหวางรอขอมูลจากบริษัท

กลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด (Non Performing Group)
กลุมบริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแต 2 ปขึ้น
ไป และยังมีคุณสมบัติไมครบถวนที่จะยายกลับหมวดปกตินั้น
ตลาดหลักทรัพยฯ จะดําเนินการตามมาตรการพิเศษกับบริษัทในกลุม Non-Performing Group
โดยงดเผยแพรหลักทรัพยในกลุมบริษัทจดทะเบียนที่แกไขการดําเนินงานไมไดตามกําหนด
(Non-Performing Group) ในฟงกชั่น ”ขอมูล ณ ขณะเวลาซื้อขาย” ทุกฟงกชั่นที่มีการแสดง
้ ามปกติ
ราคาของหลักทรัพยในกลุมดังกลาว แตยังคงเผยแพร่ขา่ วของบริษ ัทในกลุม
่ นีต
เนื่องจากบริษัทเหลานี้ยังคงมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนและมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ เชนเดิม

เครื่องหมายเอ็นอาร “NR”
ตลาดหลักทรัพยไดรับการชี้แจงขอมูลจากบริษัทจดทะเบียนที่ไดมีการขึ้นเครื่อง NP แลว และจะ
ขึ้นเครื่องหมาย NR เปนเวลา 1 วัน
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ODD LOT

หนวยยอย
จํานวนหลักทรัพยซึ่งต่ํากวา 1 หนวยการซื้อขาย เชน ในกรณีที่หนวยการซื้อขายเทากับ 100 หุน
หนวยยอยในที่นี้ หมายถึง หุนที่มีจํานวนตั้งแต 1 หุน ถึง 99 หุน ทั้งนี้ การซื้อขายหุนในจํานวนที่ไม
เต็ม 1 หนวยการซื้อขาย หรือ Odd Lot จะตองซื้อขายดวยวิธีการซื้อขายแบบ Odd Lot เทานั้น

OFFER

ราคาเสนอขาย
ราคาเสนอขายของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอขายเขามา
หลายระดับราคา ซึ่งระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพยจะเรียงลําดับคําสั่งซื้อ/ขายตามราคาเสนอ
ซื้อ/เสนอขายที่ดีที่สุดไว เพื่อรอการจับคูการซื้อขาย โดยราคาที่ดีที่สุดในที่นี้มีหลักเกณฑวา ผูเสนอ
ขายที่ใหราคาต่ํากวาควรไดสิทธิขายกอนผูเสนอขายรายอื่นๆ ทั้งนี้ ระบบการซื้อขายของตลาด
หลักทรัพยจะแสดงราคาเสนอขายต่ําที่สุดไว

OPENING
PRICE

ราคาเปด
เปนราคาหลักทรัพยที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแตละวันทําการ เกิดจากการที่ระบบการซื้อ
ขายของตลาดหลักทรัพย รวบรวมคําสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพยทั้งหมดที่สงเขามาซื้อขายบนกระดานหลัก
ในชวงเชากอนเปดตลาด (Pre-opening) ตั้งแตเวลา 9.30 น และทําการสุมเลือกเวลาเปดตลาด
ในชวงระหวาง 9.55 - 10.00 น. พรอมทั้งคํานวณราคาเปดของแตละหลักทรัพยตามหลักการ ดังนี้
- ใชราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายไดปริมาณมากที่สุด
- ถามีราคาตามขอ 1 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาใกลเคียงกับราคาซื้อขายในวันทําการกอนหนา
- ถามีราคาตามขอ 2 มากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่สูงกวาราคาดังกลาว
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PAR VALUE

มูลคาที่ตราไว
มูลคาของหลักทรัพยที่ระบุไวบนใบหุน ซึ่งจะเปนไปตามขอกําหนดในหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น มูลคาที่ตราไวเปนขอมูลที่แสดงใหทราบถึงมูลคาเงินลงทุนเริ่มแรก
สําหรับหุนแตละหนวย ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการวิเคราะหทางบัญชี และแสดงใหทราบถึงทุนจด
ทะเบียนตามกฎหมายของกิจการ

P/BV

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ 1หุนตาม
งบการเงินลาสุดของบริษัทผูออกหุนสามัญ ซึ่งแสดงราคาหุน ณ ขณะนั้นเปนกี่เทาของ มูลคา
ทางบัญชี
** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.ฯ ไดจากคูมือคาสถิติและอัตราสวน
ทางการเงิน ***

P/E

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคาตลาดของหุนสามัญตอกําไรสุทธิตอหุนสามัญที่บริษัทนั้นทําได
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนหรือในรอบ 1 ปลาสุด
** ทานสามารถคนหาสูตรในการคํานวณคาพีอีของตลท.ฯ ไดจากคูมือคาสถิติและอัตราสวน
ทางการเงิน ***
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ความหมาย /รายละเอียด
สิทธิ์จองซื้อหุนออกใหม
มีชื่อเรียกเต็ม ๆ วา Subscription Right เปนสิทธิที่บริษัทผูออกหลักทรัพยมอบใหแกผูถือหุนของ
บริษัท ในการที่จะจองซื้อหุนสามัญ และ/หรือหุนบุริมสิทธิ ที่ออกใหมจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู
ถือหุนจะไดสิทธิตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือครองอยู โดยทั่วไป บริษัทมักใหสิทธิผูถือหุนเดิมใน
การจองซื้อหุนเพิ่มทุนออกใหมในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด หรือจองซื้อกอนบุคคลภายนอก/
ผูเกี่ยวของกลุมอื่น
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SET

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
SET หรือ The Stock Exchange of Thailand หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517
เพื่อทําหนาที่เปนแหลงระดมทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และเปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยและใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนควบคุมดูแล
ใหการซื้อขายหลักทรัพยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนระเบียบ คลองตัวและยุติธรรม ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดการซื้อขายหลักทรัพยเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518
ปจจุบันดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

SET INDEX

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เปนดัชนีราคาหุนที่คํานวณโดยการถัวเฉลี่ยราคาหุนสามัญแบบถวงน้ําหนักดวยจํานวนหุนจด
ทะเบียน โดยใชหุนสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสูตร
การคํานวณ ดังนี้
มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญจดทะเบียนทุกตัว ณ วันปจจุบัน *100
มูลคาตลาดโดยรวมของหุนสามัญขางตน ณ 30 เม.ย. 2518
SET Index แสดงมูลคาเฉลี่ยของหุนสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วัน
ปจจุบัน เทียบกับกับมูลคาเฉลี่ยของหุนดังกลาว ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518) คา
เปลี่ยนแปลงของดัชนีนี้จึงแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหุนสามัญทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพยดวย

SET50 INDEX

ดัชนี SET50
เปนดัชนีราคาหุนอีกตัวหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพยจัดทําขึ้น เพื่อใชแสดงระดับและความเคลื่อนไหว
ของราคาหุนสามัญ 50 หลักทรัพย ที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคลอง
อยางสม่ําเสมอ โดยมีสูตรและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับการคํานวณ SET Index แตใชวันที่ 16
สิงหาคม 2538 เปนวันฐาน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยจะมีการพิจารณาเลือกหุนสามัญ 50
หลักทรัพย เพื่อใชในการคํานวณ SET50 Index ทุกๆ 6 เดือน
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จํานวนหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
ในทางบวก

STOCK
LOSERS

จํานวนหุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
ในทางลบ

STOCK
UNCHANGED

จํานวนหุนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงของราคา
แสดงจํานวนหุนในตลาดหลักทรัพยที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และไมมีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคา

SUSPENSION
(SP)

หามซื้อขายหุนเปนการชั่วคราว “SP”
เปนเครื่องหมายแสดงการหามซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนเปนการชั่วคราว โดยแตละครั้งมี
ระยะเวลาเกินกวาหนึ่งรอบการซื้อขาย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยมีหลักเกณฑในการขึ้น
เครื่องหมาย SP ดังนี้
1. เมื่อเกิดกรณีเชนเดียวกับขอ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาดหลักทรัพย เห็น
วาบริษัทไมสามารถชี้แจงหรือเปดเผยขอมูลไดในทันที
2. บริษัทฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งมติกรรมการ ขอตกลง ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนดใหบริษัทปฏิบัติตาม
3. บริษัทไมนําสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายใน 5 วัน นับแตวันที่ตลาดหลักทรัพยขึ้น
เครื่องหมาย NP ไวบนกระดานของหลักทรัพย
4. บริษัทนําสงงบการเงินลาชาติดตอกัน 3 ครั้ง
5. หลักทรัพยอยูระหวางการพิจารณาเพิกถอน หรืออยูระหวางการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให
พนขายการถูกเพิกถอน
6. หลักทรัพยจะครบกําหนดเวลาในการไถถอน หรือการแปลงสภาพหรือการใชสิทธิ หรือการ
ขายคืน
มีเหตุการณที่อาจสงผลกระทบรายแรงตอการซื้อขายหลักทรัพย

Stabilization
(ST)

เครื่องหมายเอสที “ST”
หุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุนเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน
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TOTAL RETURN
INDEX (TRI)

ดัชนีผลตอบแทนรวม
ดัชนีผลตอบแทนรวมเปนเครื่องมือที่ใชวัดผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนใน
หลักทรัพย ซึ่งไดแก ผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยที่ลงทุน
(Capital gain/loss) สิทธิในการจองซื้อหุน (Rights) และเงินปนผล (Dividends)

Trade Report

วิธีซื้อขายแบบแจงรายการเขาสูระบบ
เปนวิธีซื้อขายหลักทรัพยแบบหนึ่งที่ใชในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย โดยบริษัท
หลักทรัพยที่เปนนายหนาผูซื้อกับบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาผูขาย ทําการตกลงซื้อ
ขายหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งเปนที่เรียบรอยแลว บริษัทนายหนาผูขายก็จะบันทึก
รายการซื้อขาย (Trade Report: TR) เขามาในระบบการซื้อขาย และเมื่อบริษัทนายหนาผู
ซื้อไดรับรองรายการซื้อขายดังกลาวในระบบการซื้อขายแลว ก็จะถือวารายการซื้อขายนั้นมี
ผลโดยสมบูรณ

TRADING SIGN

การขึ้นเครื่องหมาย
การขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย แบงออกเปน 2 กลุม คือเครื่องหมายที่แสดงการหามหรือ
การใหผูลงทุนพึงระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยนั้นๆ และเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับ
สิทธิประโยชนตางๆ ในหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งแบงประเภทและความหมายของเครื่องหมายได
ดังนี้
 เครื่องหมายที่แสดงการหามหรือการใหผูลงทุนระวังในประเด็นตางๆ
 CM (Call Market) ดู Call Market (CM)
 NC (Non-Compliance) ดู Non-Compliance NP (Notice Pending) ดู
Notice Pending
 NR (Notice Received) ดู Notice Received
 H (Trading Halt) ดู Halt Trading
 SP (Trading Suspension) ดู Suspension
 ST (Stabilization) ดู Stabilization
 เครื่องหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนตางๆ
 XD (Excluding – Dividend)
 XW (Excluding – Warrant)
 XS (Excluding – Short Term Warrant)
 XR (Excluding – Rights)
 XT (Excluding – Rights)
 XI (Excluding – Rights)
 XP (Excluding – Rights)




XA (Excluding – All)
XN (Excluding – Capital Return)
XB (Excluding – Other Benefit)
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TRANSFER
SUBSCRIPTION
RIGHTS

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน
หมายถึง ตราสารทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนออกใหแกผูถือหุนเดิมทุกคน ตามสัดสวน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูเพื่อใหผูถือหุนนั้นใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัทจดทะเบียนนี้น และสิทธิการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว ผูถือหุนนั้นสามารถ
โอนใหแกผูอื่นตอไปได

TREASURY
STOCKS

หุนทุนซื้อคืน
หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเทาหุนสามัญของกิจการ
ซึ่งกิจการหรือบริษัทยอยของกิจการไดซื้อคืนกลับมาจากผูถือหุน หุนทุนซื้อคืนนี้ไมถือเปน
สินทรัพยของกิจการ แตเปนการลดสิทธิเรียกรองของผูถือหุนในสินทรัพยของกิจการ

TURNOVER
RATIO

อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย เปนอัตราสวนที่ใชวัดปริมาณการซื้อขายหุนเทียบกับปริมาณ
หุนจดทะเบียน (มีหนวยเปนเทา) โดย
- อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายรายวัน คํานวณจาก
(ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย ณ วันนั้น / ปริมาณหุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ณ วัน
นั้น) X 100
- อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายสําหรับชวงเวลาตาง ๆ (รายเดือน/รายไตรมาส/รายป) โดย
คํานวณจาก
(ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลานั้น / คาเฉลี่ยปริมาณทุนจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยในชวงเวลานั้น) X 100
** ปริมาณการซื้อขายจะใชผลรวมของวิธีการซื้อขาย คือ Auto Matching, Odd Lot และ
Trade Report
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
“U” Wording
UNIT
TRUST

ความหมาย /รายละเอียด
กองทุนรวม
หลักทรัพยที่ออกจําหนายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหรือบริษัทจัดการลงทุน เพื่อระดม
เงินเขากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แลวจัดสรรเงินในกองทุนนั้นไปลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑที่
กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ผูถือหนวยลงทุนมีฐานะรวมเปนเจาของกองทุนนั้น ๆ และมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นของกองทุน หากถือไวจนถึงกําหนดไถถอน ก็จะไดรับสวน
แบงคืนจากเงินกองทุนตามสัดสวนของหนวยลงทุนที่ถืออยู
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สูตรคํานวณค่าสถิติและคําศัพท์การลงทุน
“X” Wording
XD, XR,
XW, XS,
XT, XI, XP,
XA, XN

ความหมาย /รายละเอียด
เครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพยแสดงไวบนหลักทรัพยเปนระยะเวลาลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปด
สมุดทะเบียน พักการโอนหลักทรัพย ในกรณีตราสารทุน และลวงหนา 2 วันทําการกอนวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพยติดเครื่องหมายประเภท
ดังกลาวไวบนหลักทรัพยใด หมายความวา ราคาที่ เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาที่
ขึ้นเครื่องหมายนั้น เปนราคาที่ไมรวมถึงสิทธิประโยชนที่บริษัทผูออก หลักทรัพยใหหรือจะใหแกผู
ถือหลักทรัพยนั้น และ ผูซื้อหลักทรัพยนี้จะไมไดรับสิทธิประโยชนประเภทที่ระบุจากการ ปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนที่กําลังจะเกิดขึ้น ดังนี้











XD (Excluding Dividend): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินปนผล
XR (Excluding Right): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิจองซื้อหุนออกใหม
XW (Excluding Warrant): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หลักทรัพย
XS (Excluding Short-term Warrant): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิใน
การจองซื้อหลักทรัพยระยะสั้น
XT (Excluding Transferable Subscription Right): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดสิทธิรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
XI (Excluding Interest): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับดอกเบี้ย
XP (Excluding Principal): ผูซื้อ หลักทรัพย ไมไดสิทธิรับเงินตนที่บริษัทประกาศจายคืนใน
คราวนั้น
XA (Excluding All): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดสิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศใหในคราวนั้น
XN (Excluding Capital Return): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดสิทธิ์ในการรับเงินคืนจากการลดทุน
XB (Excluding Other Benefit): ผูซื้อหลักทรัพย ไมไดรับสิทธิ์จองซื้อหุนออกใหม ในกรณี
ตอไปนี้
- สิทธิจองซื้อหุนบุริมสิทธิ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญ
- สิทธิจองซื้อหุนสามัญ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิ
- สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท - สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยของบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ หากผูซื้อผูขายตกลงกันที่จะชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยแบบทีละรายการ (Gross
Settlement) และกําหนด วันที่จะชําระราคาและสงมอบ หลักทรัพยเร็วกวาวันครบกําหนดชําระราคา
และสงมอบหลักทรัพยตามปกติ ผูซื้อหลักทรัพย อาจยังคง ไดรับสิทธิ ประโยชน ตางๆ ขางตน
หากการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยเสร็จสิ้นกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
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“Others” Wording
52 WEEKS
HIGH /LOW
%CHANGE
LAST
MONTH, 3M,
6M, LAST
YTD

%PREMIUM

ความหมาย /รายละเอียด
ราคาสูงสุด/ต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห
แสดงคาราคาหลักทรัพยหรือดัชนีที่สูงที่สุดในรอบ 52 สัปดาหนับจากวันที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพยลาสุด
%การเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนลาสุด
แสดงเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในรอบ 1, 3, 6 เดือนหรือภายใน 1 ปนับ
จากวันที่มีการซื้อขายหลักทรัพยลาสุด

ความหมาย /รายละเอียด
พรีเมี่ยม (All in Premium %)
แสดงถึงความยากในการใชสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบราคาหุนแม ราคาใชสิทธิ์และราคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยถาคา % พรีเมีย
่ มสูงก็แสดงถึงความยากในการใชสิทธิ
สูตรในการคํานวณ
[(ราคาปดของวอรแรนท + (ราคาใชสิทธิ์ - ราคาปดของหุนแม) *
อัตราการใชสิทธิ์)/(ราคาปดของหุนแม * อัตราการใชสิทธ)]*100
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Field Description
้ ขาย
ั เกีย
คําศพท์
่ วก ับข้อมูลการซือ
Prior

Open

High
Low
Close

Change

ความหมาย / รายละเอียด
ว ันก่อนหน้า / ราคาปิ ดของว ันก่อนหน้า
เปนราคาปดของวันกอนหนาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดวยวิธี AOM บนกระดานซื้อ
ขายที่เลือก โดยราคาที่แสดงเปนราคาปด ณ. วันทําการกอนหนาของชวงเวลาที่
กําหนด
หมายเหตุ: กรณีวันซื้อขายกอนหนาของชวงเวลาที่กําหนดไมมีการซื้อขาย ระบบ
จะนําราคาปดลาสุดที่มีซื้อขายเกิดขึ้นกอนหนาชวงเวลาที่กําหนดมาแสดง
เปิ ด / ราคาเปิ ด
เปนราคาเปดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดวยวิธี AOM บนกระดานซื้อขายที่เลือก โดย
ราคาที่แสดงเปนราคาเปด ณ. วันซื้อขายวันแรกของชวงเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ: กรณีวันซื้อขายแรกของชวงเวลาที่กําหนดไมมีการซื้อขาย ระบบจะนํา
ราคาเปดแรกที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดมาแสดง
สูงสุด / ราคาสูงสุด
เปนราคาที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดวยวิธี AOM บนกระดานซื้อขายที่เลือก
ในชวงเวลาที่เลือก
ตํา
่ สุด / ราคาตํา
่ สุด
เปนราคาที่ต่ําที่สุดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดวยวิธี AOM บนกระดานซื้อขายที่เลือก
ในชวงเวลาที่เลือก
ปิ ด / ราคาปิ ด
เปนราคาปดที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายดวยวิธี Automatic Order Matching (AOM)
บนกระดานซื้อขายที่เลือก โดยราคาที่แสดงเปนราคา ณ. วันซื้อขายวันสุดทายของ
ชวงเวลาที่เลือก
หมายเหตุ: ระบบจะคํานวณราคาปดดวยวิธี Call Market ตามหลักการดังนี้
- เปนราคาที่ทําใหเกิดการซื้อขายไดปริมาณมากที่สุด
- ถามีราคาที่ทําใหเกิดปริมาณการซื้อขายมากกวา 1 ราคา ใหใชราคาที่
ใกลเคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดทายกอนหนานั้นมากที่สุด
- ถามีราคาที่ใกลเคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดทายกอนหนานั้นมากกวา 1
ราคาใหใชราคาที่สูงกวาเปนราคาปด
การเปลีย
่ นแปลง
เปนขอมูลที่เกิดจากการเปรียบเทียบราคาปด (Close) กับราคาปดของวันกอนหนา
(Prior) ที่เกิดขึ้นบนกระดานซื้อขายที่เลือก ภายในชวงเวลาที่กําหนด
จากสูตร

%Change

Change =

Close - Prior

หมายเหตุ: กรณีไมมีราคาปด ระบบจะไมคํานวณคา
อ ัตราการเปลีย
่ นแปลง
เปนขอมูลที่เกิดจากการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาปด (Close) เทียบ
กับราคาปดของวันกอนหนา (Prior) ที่เกิดขึ้นบนกระดานซื้อขายที่เลือก ภายใน
ชวงเวลาที่กําหนด
จากสูตร

%Change =

(Close – Prior) * 100
Prior

หมายเหตุ: กรณีไมมีราคาปด ระบบจะไมคํานวณคา
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Average

เฉลีย
่ / ราคาเฉลีย
่
เปนการคํานวณราคาเฉลี่ยของหลักทรัพยที่สนใจ บนกระดานซื้อขายที่เลือก โดย
คํานวณจาก มูลคา(Value) รวม และปริมาณ(Volume)รวม ภายในชวงเวลาที่
กําหนด
จากสูตร

Volume
Value

Average =

Value
Volume

้ ขาย
ปริมาณ / ปริมาณการซือ
เปนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย บนกระดานซื้อขายที่เลือก ภายในชวงเวลาที่
กําหนด
้ ขาย
มูลค่า / มูลค่าการซือ
เปนมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย ที่เกิดจากการรวมมูลคาซื้อขายที่เกิดขึ้นในทุก
ระดับราคา บนกระดานซื้อขายที่เลือก ภายในชวงเวลาที่กําหนด
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